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โปรโมชั่นพิเศษวันหยุด “SVP วันปใหม”
เที่ยวฮองกงชวงวันหยุดยาวปใหม 4วัน 3คืน ในราคาสุดคุม!!! ที่ www.packagetourhongkong.com
พักผอนพรอมช็อปปง ที่สุดยอดแหลงช็อปปงระดับโลก ที่เกาะฮองกง รับประกันราคาสุดประหยัด คุมคาพิเศษกวาใคร!!!

*** เดินทาง 29 ธันวาคม 2561- 01 มกราคม 2562 **
บิน HONGKONG AIRLINES พัก IMPERIAL 3 * ริมถนนนาธาน จิมซาจุย ยานCount Down

ราคารวมภาษีแลว ทานละ 23,900 บาท

สุดพิเศษ** ฟรีอาหารคุณภาพ 2 มื้อ อาหารเชาติ่มซํา 1 มื้อ + อาหารกลางวันบุฟเฟตชาบู 1 มื้อ
ขอพร 4 วัดดัง วัดแชกุง หมุนกังหันนําโชค แกปชง, นมัสการเจาแมกวนอิม เจาแมทับทิม ริมทะเล
ขอพรโชคลาภ วัดเจาแมกวนอิมโบราณ GUAN IM HUNG HUM TEMPLE ,นั่งกระเชานองปง นมัสการ
พระใหญ เกาะลันตา อิสระช็อปปง CITYGATE OUTLET MALL
แพคเกจนี้ประกอบไปดวย
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮองกง
สายการบินฮองกงแอรไลน
ออกจากกทม. HX 762 : 03.30-06.55 หรือ HX 774 : 04.00-08.05
กลับจากฮองกง HX 767 : 02.00-04.10
2. ภาษีสนามบินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศฮองกง
3. รถรับสง ระหวาง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

4. โรงแรมที่พัก จํานวน 3 คืน พักโรงแรม IMPERIAL HOTEL
5. แถมฟรีซิตี้ทัวรเต็มวัน อาหาร 2 มื้อ พรอมไกดบรรยายไทย
อาหารเชาติ่มซํา,โรงงานจิวเวลรี่, CHE KUNG TEMPLE ,
REPULSE BAY, GUAN IM TEMPLE HUNG HUM
รับประทานอาหารเที่ยง ชาบู, นั่งกระเชานองปง นมัสการพระใหญ
เกาะลันตา, อิสระช็อปปง CITYGATE OUTLET MALL

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ-ฮองกง (อิสระ)
เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ลวงหนาการเดินทาง 2-3 ชม. เตรียมเอกสารเพื่อทําการเช็คอินตรวจบัตรโดยสารและกระเปาเดินทางดวยตนเอง (ไมมีเจาหนาที)่ ที่
เคาเตอรสายการบินฮองกงแอรไลน ประตู 5 ROW K
เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok โดยสวัสดิภาพ ทาอากาศยานนี้ เปนทาอากาศยานแหงใหมของฮองกงทีท่ ันสมัยดวย เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ผานการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาระในการเขาเมืองแลว พบเจาหนาที่คอยตอนรับ จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักที่ทานเลือกดวยรถโคชปรับอากาศ
พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง: City Tour สุดคุม : Dimsum Breakfast, Jewelry Factory, Repulse Bay, Che Kung Temple, Guan Im Hung Hom,
Lunch Shabu Buffet, Ngongping Cable Car, Polin Monastry, Citygate Outlet Mall
07:30 น : พบกันที่ Hotel Lobby เราจะพาทานไปรับประทาน อาหารเชาแบบติ่มซํา (1) ซึ่งเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวฮองกง อาทิเชน ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเกา
โจกฮองกงรอน ๆ และอื่นๆอีกมากมาย นําทุกทานไป ชมโรงงานจิวเวลรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และ จําหนายเครื่อง
ประดับหลากหลายแบบ นมัสการเจาพอแชกุง เพื่อขอพรทางดานโชคลาภ การทําธุรกิจการคาตาง ๆ ที่วัดแชกุงมิว หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา วัดกังหัน (Che Kung
Temple) นําทานเดินทางสูอาวรีพัลสเบย ( Repulse bay) นมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากองคเจาแมกวนอิม และเจาแมทบั ทิม เพื่อเปนศิริมงคล จากนั้นพา
ทุกทานไปสักการะเจาแมกวนอิมโบราณ ดั้งเดิม ขอพรโชคลาภเงินทอง ( Guan Im Hung Hom )รับประทานอาหารเที่ยงชาบู สไตลกวางตุงแท ที่ภัตตาคาร
ทองถิ่น (2) จากนั้นเราจะนําทานออก เดินทางสูสถานี Tung Chung เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟานองปง 360 (Ngong Ping 360) ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชม
ทัศนียภาพอันงดงามระหวางเดินทางจากที่สูงอีกทัง้ ยังสามารถชื่นชมพระใหญ พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชา
เมื่อลงจากกระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดที่วัดโปหลิน จากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Village) เที่ยวชม
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โปรโมชั่นพิเศษวันหยุด “SVP วันปใหม”
รานคา รานอาหาร การแสดงกลางแจงมากมาย ที่ผสมผสาน ระหวางความเจริญและ วัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว นอกจากนี้ยงั ใหทานไดอิสระ ช็อปปง ที่
หางดัง Citygate Outlet Mall อิสระใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับสินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Polo Raugh Laurence หรือวาจะเปน
Burberry ก็มีใหทานไดเลือกซื้ออิสระ เดินทางกลับสูท ี่พัก พักผอนตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา

วันที่สามของการเดินทาง : ทองเที่ยว-ชอปปงอิสระ หรือ เลือกซื้อแพ็กเกจเสริม (Optional Tour) เพิ่มเติม
พักผอน – ชอปปงอิสระ หรือหากทานตองการซื้อทัวรเที่ยวเพิ่ม สามารถสั่งจองและชําระเพิ่มจากแพ็กเกจดังรายละเอียดขางลางนี้
Option 1 : Hong Kong Disneyland Package Option 2 : Macau Full Day Tour

Option 3 : Shenzhen Day Tour

ราคาตอทาน: ผูใหญ 3,000 บาท
ราคาตอทาน ผูใหญ/เด็ก 3,250 บาท
เด็ก (3-11 ป) 2,600 บาท, ต่ํากวา 3 ขวบฟรี ตะลุยรอบเมือง วัดอามา, วิหารเซนตปอลล, จัตุรัส

ราคาตอทาน: ผูใหญ/เด็ก 1,850 บาท (ขั้นต่ํา 3 ทาน)

* ราคานี้รวม บัตรเขาสวนสนุก สามารถเลน
เครื่องเลนแบบไมจํากัดจํานวนครั้งภายในวัน,
รถรับสง ระหวางโรงแรมที่พักและ ดิสนีย
แลนด

เซนาโด และ เดอะเวเนเชียนรีสอรท
* ราคานี้รวม คาตั๋วเรือไป-กลับ, รถรับสงไป-กลับ,
อาหารเที่ยง
** ราคานี้ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ
*** ไกดบรรยายอังกฤษ

พาชมสวนสาธารณะดอกบัว, รูปปนทานเติ้งเสี่ยวผิง
อิสระชอปปง หางหลอวู พิเศษ!สามารถเพิ่มโปรแกรมชวง
เย็น ชมหมูบานวัฒนธรรม Cultural Village พรอมดูโชว
การแสดงสุดอลังการ คาใชจายเพิ่มทานละ 600 บาท
*** ราคานี้รวม คารถไฟไปกลับ, รถรับสงไปกลับ, อาหารเที่ยง
และวีซาจีนหนาดาน (ยังไมรวมคาทิปไกด 50 เหรียญ/ทาน)

Option 4 : Seafood Dinner at Lei Yue Mun
รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟูดระดับพรีเมี่ยม ณ.หมูบานชาวประมงลียุนมุน พบกับเมนูอาหาร 11 อยาง ไดแก หอยงวงชางหมอไฟ ซาซิมิ, กุงมังกรอบเนย, หอย
เปาฮื้อนึ่งซีอิ้ว, ปลาเกานึ่งซีอิ้ว, กั้งทอดกระเทียม, หอยเชลนึ่งวุนเสน, ปูผัดขิง, ปลาหมึกชุบแปงทอด, กุงสดลวก, ขาวผัด และ ผัดผักตามฤดูกาล
* * นั่งแยกเปนกรุป สวนตัว ราคาตอทาน ผูใหญ/ เด็ก (เด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ฟรี) 10 ทานขึ้นไป ราคาทานละ 2,200 บาท
หมายเหตุ : -บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจจะไมไดแจงใหทราบลวงหนา
-บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี หากไมสามารถเดินทางไปทองเที่ยวตาม Optional Tour ที่ซื้อเพิ่มได อาทิเชน พายุเขาเปนตน

วันสุดทายของการเดินทาง : อิสระชอปปง – ฮองกง – กรุงเทพฯ (อาหารอิสระ)
อิสระชอปปงยานถนนนาธาน มีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ จนไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบินฮองกง ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
ราคาผูใหญ / เด็กมีเตียง
ราคาเด็กไมมีเตียง
พักกหองเดี่ยวเพิ่ม

: 23,900 บาท
: 11,900 บาท (เด็กอายุระหวาง มากกวา 2ป แตไมเกิน 12ป)
: 11,500 บาท

วิธีการทําจอง
1. รับทําจองเพียง 3 ชองทางคือ สงเมลการจองผานระบบการจองทางหนาเว็บไซต ของ www.packagetourhongkong.com หรือ ผานทางแฟกซ หมายเลข
02-2945595 หรือสงทางอีเมล mileage-air2@hotmail.com เทานั้น โดยระบุรายชื่อผูโดยสารทุกทาน โดยมี คํานําหนาชื่อ + ชื่อ + นามสกุล สะกดตาม
พาสปอรตเปนภาษาอังกฤษ (ถาเปนเด็กกรุณาระบุวัน เดือนและปค.ศ.เกิด) พรอมระบุหัวขอการจอง SVP วันปใหม 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.
2. ระบุจํานวนหองพัก และประเภทหองพัก (เตียงเดี่ยว/ เตียงคู) ที่ตองการ
3. ระบุเบอรโทรศัพทติดตอกลับได ( เบอรมือถือและอื่นๆ )
4. เราจะตอบกลับ ใหเร็วที่สุด ภายในวันและเวลาทําการ (วันจันทร-ศุกร 09.00-18.30, วันเสาร 09.00-14.00 )
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